
Dinsdag 14 juni
Aanvang 19.30 uur

11 ronden voor € 8.50

Laatste bingo voor de vakantie

    Hoofdprijs        
Hoofdronde                                                                    BBQ

    Ouderenbond Geertruidenberg
                              

KBO enquête                                                
Jaargang  11 - nr. 5                                                                                                            Juni 2016

Welkom aan onze nieuwe leden: 
Dhr Kees v Seeters, Mevr de Jong, Mevr Wagemaker

AED cursus:
Een aantal van onze vrijwilligers heef met goed gevolg een cursus AED bedienen en 
reanimatie gevolgd. Het wachten is nu dat de gemeente het toegezegde AED apparaat 
plaatst.

Agenda:
14 juni Bingo
19 juni Inloop
3 juli Inloop
16 juli BBQ

Busreis:
Wilt u nog deelnemen aan de busreis?
Dat kan. We hebben nog 5 deelnemers nodig om 2 bussen te reserveren. Heeft u zich nog 
net aangemeld? Doe dit dan nog zo spoedig mogelijk zodat we niemand hoeven teleur te 
stellen.

Even Bijpraten Even Bijpraten 

http://ouderenbond.eu



BBQ:

Zaterdagmiddag 16 juli
Zie bijlage

En verder:

Watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

De meeste hebben afgelopen dagen een aanslagbiljet ( of komende dagen ) ontvangen betreffende 

de te betalen waterschapsbelasting(en). De eerste betaling dient hiervan voor 30 juni a.s. betaald te 

zijn. Het is mogelijk als u inkomen te laag is om kwijtschelding aan te vragen, dit kan niet 

telefonisch of via een papieren formulier, maar alleen via internet, het adres is: 

https://www.bwbrabant.nl/bwb/kwijtschelding/.

Denk u in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar u heeft geen p.c., of ziet er tegen op om 

dit te doen, dan is dat mogelijk om dit te laten doen, elke maandag of donderdagmorgen tussen 

09.00 en 11.00 uur bij Trema ( in het gebouw Rabobank R`veer).

Wilt u een kwijtschelding aanvragen ,dan heb u de hieronder vermelde formulieren nodig:

 Loon of uitkeringsspecificatie(s)

 Huurspecificatie

 Specificatie premie zorgverzekering

 Voorschotbeschikking huur- en zorgtoeslag

 Afschriften bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het saldo zichtbaar

 Kopie betalingsregeling andere belastingen

 Kopie voorlopige teruggaaf aftrek hypotheekrente

 Maandelijks factuur kinderopvang en voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag

 Jaaroverzicht hypotheek en maandelijkse hypotheeklast

Normbedragen per type huishouden

 Leefsituatie  Normbedrag         

Alleenstaand, AOW-gerechtigd € 1.129,73

Alleenstaande ouder, ouder dan 21 jr, niet AOW-gerechtigd €    972,70

Alleenstaande ouder, AOW-gerechtigd € 1.129,73

Echtpaar/samenwonend, ouder dan 21 jr, niet AOW-gerechtigd € 1.389,57

Echtpaar/samenwonend, beiden ouder AOW-gerechtigd€ 1.540,60

Echtpaar/samenwonend, één partner ouder dan 21 en niet AOW-gerechtigd
€ 1.551,22

Het  volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 1 augustus bij u worden 
bezorgd.

Website: 
Om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws en de foto’s van onze activiteiten kijkt 
u dan regelmatig op onze website: http://ouderenbond-geertruidenberg.nl

http://ouderenbond.eu

https://www.bwbrabant.nl/bwb/kwijtschelding/
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